
Dlaczego chrapanie ważne jest dla logopedy i
powinno być ważne dla rodzica?

Czy nasze dziecko chrapie? Rodzic z reguły zna odpowiedź na to pytanie ,niejeden jednak odpowie:
,, nie wiem,, lub ,, może, nie jestem pewna/pewny,,. Proponuję poobserwować dziecko kilka nocy z 
rzędu. Co nam to da? I dlaczego jest ważne?
Chrapanie jest dla nas informacją, że podczas oddychania w czasie snu naszego dziecka pojawiają 
się prawdopodobnie jakieś utrudnienia.
Co może być tym utrudnieniem? Zwykle alergia lub trzeci migdał.

Jeśli dziecko ma alergię to zwykle towarzyszy mu długotrwały katar, ciągłe kichanie, a więc nos 
jest zatkany, a dziecko wydaje się być niewyspane, zmęczone, ma nienajlepszy humor w ciągu dnia.
W takiej sytuacji powietrze nie przechodzi nosem, usta są niedomknięte, gdyż właśnie tędy 
znajduje ujście wydychane i wdychane powietrze. W takiej sytuacji językowi trudno utrzymać się u 
góry i wędruje na dno jamy ustnej.  Jest to nieprawidłowa pozycja spoczynkowa języka, a w 
przypadku jej utrwalania język osłabia się (jest to przecież mięsień, a mięśnie niećwiczone nie 
wzmacniają się same) i dochodzi do sygmatyzmu międzyzębowego, gdzie język wysuwa się 
między ząbki dziecka.

Analogiczna sytuacja dotyczy trzeciego (gardłowego) migdała. Jeśli nasze dziecko często 
chorowało w przedszkolu, łapało infekcje i raz po raz było nieobecne i może właśnie usłyszeliśmy, 
że chrapie nie było to z pewnością wynikiem zmęczenia lecz powiększenia migdałów. Takie częste 
sytuacje nie pozwalają migdałom obkurczyć się (jest na to zbyt mało czasu między infekcjami) 
powodując w konsekwencji jego powiększenie, a w poważniejszych przypadkach bezdech nocny 
lub problemy ze słuchem. Niedosłuch z kolei będzie odpowiadał za wady wymowy i problemy z 
odbiorem dźwięków. W takim przypadku powinniśmy udać się do laryngologa, aby ocenic stan 
migdałów.

Podsumowując....jeśli nasze dziecko chrapie nie bagatelizujmy tego. Udajmy się do specjalisty jeśli 
nie chcemy walczyć z konsekwencjami jakie może nieść chrapanie (oddychanie ustami, 
międzyzębowość, nieprawidłowe połykanie, słaby mięśień języka, wady wymowy, trudności ze 
słuchem, wady zgryzu, słaby mięsień okrężny ust, niewłaściwe położenie języka w jamie ustnej)



Pamiętajmy, że trudniej niwelować nieprawidłowe utrwalone nawyki u dziecka w wieku szklonym 
niż u przedszkolaka.
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